FREDAG:
17.30
19.00
20.00
20:30
21:30
22:00
LØRDAG:
08:00
08:25
09:30
10:00
11:30
12:30
14:00
15-17
17.30
19:00
20:00
21:00
21:30
22:00

Innkvartering – si at barnet er kommet og sjekk at vi
har alle opplysninger
Kveldsmat m/opplysninger
Kiosk
Bli-kjent samling m/lek og andakt
Godnattstund ved sengen
Ro! Sov godt!

God morgen!!
Flaggheis og frokost
Bokkiosken er åpen
Bibeltime (husk bibel)
Leirkor
Lek og moro
Middag
Kiosken åpner
SPORLØP/LEK
Kveldsmat
Leirfest
Lørsdagsdigg(!)
Kveldssamling
Godnattstund ved sengen.
Ro! Sov godt!

SØNDAG:
08:00
08:25
09:30
11:00
12:00

Stå opp!!!
Flaggheis og frokost
Rydding av rommet og pakking
Familiemøte
Familiemiddag

Kåring av leirens snusdiplom (de som har hatt ryddigst rom, og
oppført seg best og sovet fortest og lengst)
ca. 12:45 SLUTT God tur hjem. Vi sees igjen ☺
TA MED:
BIBEL/NT
SOVEPOSE (husk også laken og pute, evt dyne)
TOALETTSAKER – håndkle og såpe/shampo. Håndsåpe
KLÆR TIL Å VÆRE UTE OG INNE MED – VARME og GODE! (er et allsidig
vær vi har i Norge) BADETØY!! ☺

INNESKO!! *HUSK GODT HUMØR*
Mobil er forbudt på leir. Hvis det er noe du lurer på, er det bare å
komme å snakke med oss ledere – vi er her for deg! ☺
Telefonnr til leirsjefen denne helga, er 93814395.
Kommer du ikke på leir, koster det 100,- i avmeldingsgebyr
Vinterleir for 4.-5.klasse er 2.-4.februar 2018.
Meld deg på, på www.checkin.no
Påmeldingen til vinterleiren starter 1.des 2017 kl 17.00.

Hei og hopp ☺
Nå nærmer det seg leir på Audnastrand, og vi gleder
oss masse til å bli bedre kjent med deg. Tema for
høstleirene er «Jesu venner-en salig blanding». Vi er
så heldige å ha fått med oss Vidar Frustøl, til å fortelle
oss mer om dette. På bibeltimen på lørdag blir det tatt
opp en gave (kollekt) til barnearbeidet på Audnastrand.
Dette er selvfølgelig helt frivillig, men gis en mulighet
til. Vi minner om at «det du vil at andre skal gjøre mot
deg, skal du gjøre mot dem». Det er fordi vi ønsker at
alle skal ha det superfantastisk på leir! ☺ Og klarer vi
dette, vil det bli en alle tiders leir for både store og små
– med JESUS i sentrum!
LEIRSJEF: Stephanie Z.
LEIRLEDERE: Kristoffer Foss, Bjørn og Hilde Olsen,
Eline Vrålstad, Marte Træland, Katrine Augland m.fl.

Velkommen til
Audnastrand
4.-5. klasseleir
27.-29. Oktober 2017

Taler: Vidar Frustøl

